
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Kildehøjen tirsdag d 1. oktober 2019 

Tilstede (navn og husnummer):  

Anne Sofie Binder 172, Freddy Bang 174, Tanja Trap 14, Elizabeth Thomasen 58, Kurt Sørensen 72. 

suppleanter:  Vagn Erik Jakobsen 152, Dorthe Monrad  62 

1. Valg af mødeleder og referent. Dorthe Monrad 

2. Præsentationsrunde – præsenterede sig og fortalt, hvorfor de stillede op til bestrelsen. Nogle er 

interesserede i indflydelse på henlæggelser til renovering, og nogle er interesserede ia t arbejde for 

fællesskab og beboerarrangementer. 

3. Ny i afdelingsbestyrelsen. På mødet startede vi orientering om - bestyrelsens beføjelser og kompetencer, 

- samarbejde med Anders, administrationen, hovedbestyrelsen og de andre  afdelingsbestyrelser,  praktiks 

info om mødeindkaldelser, referater, økonomi, kommunikation  osv. 

4. Bestyrelsen konstituerede sig:  

Formand: Tanja Trap, Kildehøjen 14 

Kasserer : Elizabeth Thomasen, Kildehøjen 58 

Sekretær/ referent: Anne Sofie Binder, Kildehøjen 172 

Hjemmeside ansvarlig og kontakt til varmemester: Kurt Sørensen, Kildehøjen 72 

Det blev besluttet, at suppleanter deltager i bestyrelses møderne. 

Det blev besluttet, at bestyrelsen mødes 1 gang om måneden.  

5. Siden sidst:  

- evaluering af afdelingsmødet. Det var et godt afdelingsmøde. Fint fremmøde og som altid god debat, der 

blev holdt i god tone. 

- asfaltering på P-pladsen er færdig, og der er stor tilfredshed med arbejdet. 

6. Bestyrelsens kalender: 

Søndag 6. oktober FAB (fælles afdelings-bestyrelsesmøde) kl. 14 – ca. 17. Kurt deltager 

Tirsdag d 8. oktober kl. 17 - 21. Introduktion til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer  

i Kildehøjens selskabslokale. Tanja, Elizabeth, Kurt, Freddy og Anne Sofie deltager. 

Onsdag d 23. oktober – formandsmøde på boligforeningen. Tanja deltager 

Oktober – Elizabeth og Vagn Erik holder møde om regnskab og budget inden næste 

bestyrelsesmøde 

Tirsdag d 29. oktober. 19.00 -21.00 Bestyrelsesmøde i fælleshuset. Tanja indkalder 

Lørdag d 16. november – hele dagen – Bestyrelsesseminar med boligforeningen på Scandic 

7. Beboerarrangementer:  - udsat til næste møde 

8. Evt:  Vejbump – Tanja drøfter muligheder med Peter Sørensen           Referat Dorthe Monrad 1.10.2019 


